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FORMANDEN HAR ORDET

Brøndby Strands Sejlklub
Ordinær generalforsamling
tirsdag den 16. marts 2021 kl. 19 i Albatrossen

Dagsorden:
Først og fremmest velkommen til alle jer nye, unge og gamle sejlere, som i år har fået
båd i Brøndby Havn og er startet i Brøndby Strands Sejlklub. I er kommet til en havn
og en sejlklub med et rigtigt godt miljø, et sted med sammenhold, hvor folk i høj
grad kender hinanden, og hvor hjælpen ofte er nær. Hvis I skal ha’ ordnet noget på
båden, mangler en redningsvest eller bare gerne vil møde andre sejlere, så tal med
dem på broen, gå en runde på havnen, eller hvis I vil planlægge det lidt, bliv medlem
af Brøndby Strands Sejlklubs Facebookgruppe, og lav et opslag dér.
Dernæst en stor tak til alle jer i bestyrelsen, sejlerskolen, ungdomsafdelingen, turudvalgene og andre aktive for jeres store frivillige indsats! Det betyder, at vi kan alle
være stolte af og glædes ved masser af glade børn og voksne, der i BSS får mange
herlige timer til lands og til vands året igennem.
Den store BSS-nyhed i 2020 er, at vi får vores længe ventede klublokaler. Klublokalerne renoveres i de næste måneder, og Eventyrstuen og Skipperstuen sammenlægges
på Brøndby Havnevej 20. Det gamle havnekontor bliver forbeholdt BSS- sejlerskole,
BSS- bestyrelse og særlige klubaktiviteter. Grundlæggende vil lokalerne være åbne
døgnet rundt for os med BSS- medlemskort, men ikke åbne for private fester og
arrangementer. Lokalerne skal forbeholdes BSS- aktiviteter, så at den til enhver tid
siddende bestyrelse i BSS ikke bliver forvandlet til et ’udlejningsselskab’. Det er bestyrelsens strategi, at sejleraktiviteter er i højsædet, og at vi rigeligt selv kan ’belægge’
lokalerne året rundt med det alene.
Sejlersæsonen 2020 vil for mange af os huskes for Corona og de restriktioner, som
vi har været underlagt til vore sociale arrangementer. Men når man som os færdes i
naturen, er vi også heldigt stillet; vi kan sejle væk fra det hele og nyde den dejligt friske havluft, der klarer tankerne. På den måde har sejlersæsonen 2020 alligevel været
rigtig god.
Du ønskes en god vintersæson, hvor vi håber at kunne gennemføre nogle klubaftner
i vores nye klubhus.
Med sejlerhilsen
Peter Bodin / Formand BSS

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af bestyrelsesmødereferater, jfr. §12
3. Beretning fra bestyrelse og klubledere
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
5. Forslag fra bestyrelse eller medlemmer
6. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det kommende regnskabsår
7. Forelæggelse af budget til godkendelse
8. Valg af bestyrelse, jfr. §10
Valg af næstformand
Valg af kasserer
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af suppleant(er)
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, jfr. §11
10. Eventuelt

Regnskab, budgetforslag og forslag til prisliste kan læses på BSS’ hjemmeside i februar 2021.
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S E J L E R S K O L E N

”Havnens personale har haft en Corona-sommer,” fortæller havnefogeden med henvisning både til de forholdsregler, de har måttet tage, men også til det faktum, at
rigtig mange mennesker har søgt mod de københavnske
havne som alternativ til udlandsrejser. Jesper fortæller, at
der har været udsolgt på havnepladser hos stort set alle
havne i Københavnsområdet. Da havnepersonalets arbejde primært foregår udendørs, og da de har god mulighed for at holde afstand, har de dog kunnet arbejde
stort set som sædvanligt og har fået en masse fra hånden.
Bestyrelsen godkendte tidligere på året Jesper Kaas’ prospekt for en ny Bro D, og de otte bådpladser var solgt før
broen var bygget, hvilket vidner om den øgede interesse
for at på havet denne sommer. Alle synes at være glade
for den nye bro, som ud over at kunne servicere en række
nytilkommere, også tilfører klubben noget ekstra kapital.

Sejlerskolen havde på grund af Corona-udbruddet en
sen start på sæsonen. Det betød, at flere elever valgte
at kaste sig over andre aktiviteter og trak sig fra undervisningen. Alligevel har Sejlerskolen oplevet en særdeles stor tilgang af nye elever, og skolen har i denne
sæson doblet op til to teorihold, hvor de tidliger kun
har haft elever til et. De har sejlet med 10 hold elever i
praktisk sejlads Det ville selv i ikke-corona-tider være et
meget fornuftigt aktivitetsniveau. Årsagen til de mange
nye elever kan være mange, men Sejlerskolens leder,
Jørgen Johnbeck, gætter på, at de rejsebegrænsninger,
som er en følge af Covid-19, har gjort, at folk søger nye
rejseformer - herunder sejlads.
På bådfronten er 806’eren kommet på havet og fungerer rigtig godt. Jørgen Johnbecks plan er, at beholde de
tre H-både i lang tid fremover, da de fungerer perfekt til
skolens formål og er rigtig gode instruktionsbåde. Der
er bestilt et helt nyt storsejl og fok til 806’eren, det vil
dog først komme i brug i næste sæson.

Jespers femårsplan i forhold til renovering af hele havneområdet er tæt på at være gennemført. Områderne
16-30 er således blevet planeret, grøfterne er gravet ud,
og brøndene er blevet renset. Renoveringen har gjort,
at pladsforholdene er blevet optimeret på Sydøen. Der
er etableret tre p-pladser på venstre side, når man kigger ned mod Havmågen, og så er der lavet et stort område kun til trailerparkering. Jesper Kaas pointerer, at en
parkeret trailer både kan være med og uden båd. Det er
område 25-30. Den anden side - 16-24 er kun for mobilstativer samt teltområde. Når alle trailere kommer væk fra
havnen, bliver der naturligt mere plads på område 6-15.
De resterende faste stativer kommer til at stå på Nordøen.
Pr. 1. juli er en ny regel, som retter sig mod nye havnebrugere, trådt i kraft. Har man købt en havneplads efter
1/7 2020, så skal man benytte havnens mobilstativer.
Det vil sige, at man enten kan købe eller leje et af havnen. På nær et par enkelte små pip, er der blevet taget godt imod den nye regel - måske i kraft af, at folk
denne sæson næsten har været villige til at giver deres
højre arm for en bådplads, som Jesper udtrykker det.
Havnepersonalet har også rettet lunker i område
6-15, som blev lavet sidste år. Og parkeringspladsen - område 1-4 - har også fået en tur. Det er et arbejde, som havnepersonalet kommer til at gøre igen
de kommende par år. 40 års brug har sat sit præg
på underlaget, og det tager tid at rette det helt op.
Heldigvis har Coronaen ikke fundet fodfæste hos havnepersonalet. Personalet er blevet testet flere gange og har haft enkelt selvvalgte karantænedage, men
har i store træk kunne arbejde uden problemer. Medlemmerne på havnen har været gode til at respektere at holde afstand, men det er stadig værd at huske at overholde afstands- og andre Corona-hensyn.
Det er nemt at glemme hensynene med tiden, og personalet kan da også til tider mærke en lidt for præmatur
tilbagevenden til ”normale” tilstande hos folk på havnen.
Så husk stadig at holde afstand, og pas på hinanden.

At Sejlerskolen har mange nye elever, anser Jørgen
Johnbeck som meget positivt, men det fastholder også
skolen i en vedvarende udfordring, nemlig at finde nye
instruktører. Mange instruktører tager en tørn en eller to
sæsoner og tager så en pause. Derfor er der konstant
brug for nye kræfter - især med så mange elever, som
det er tilfældet i øjeblikket. Som instruktør binder man
sig for en undervisningsaften om ugen i hele sæsonen,
og det kan for nogle være svært. Sidste sæson havde
et par instruktører to dage om ugen, men skolelederen
har besluttet, at ingen instruktører skal overbebyrdes og
have mere end én undervisningsaften ugentligt fremover. Gevinsten ved instruktøropgaven er naturligvis
glæden ved at formidle sin viden til en ny generation
af sejlere, men Jørgen Johnbeck mener også, at erfarne
sejlere har et moralsk ansvar for at videregive sin viden
til de uerfarne sejlere. “Vi kan jo risikere at møde dem
på vandet,” siger han med et smil. Han henviser også til
den velfungerende mentorordning, som blev søsat sidste sæson. Læs mere om den i Lanternen 19-1.
Sejlerskolen har trods de utraditionelle forhold lært at
fungere i en ny virkelighed, og har fungeret stort set
optimalt denne sæson. Sæsonen startede sent, men
slutter også sent på grund af fornuftigt sensommervejr.
Bådene hives først op af vandet 15. november denne
sæson. Og selv om ingen kan spå om fremtiden i Coronaens tegn, ser Jørgen Johnbeck positivt frem mod de
kommende sæsoner, hvor aktiviteterne forventes at ske
så normalt som muligt. Men selvfølgelig følger skolen
udviklingen nøje og retter sig til hver en tid efter regeringens og Dansk Sejlunions retningslinjer.

B S S - U N G D O M
Af Morten Kristoffer Hansen

Den 15. august slog ungdomsafdelingen dørene op
for årets kredsmesterskab for jollesejlerne i Køge Bugt

Kredsen. 31 sejlere fra otte klubber deltog i det, der for
mange var årets første stævne. Solen skinnede fra en
skyfri himmel og med begrænset vind. Perfekte rammer for et stævne, der har tradition for at være åbent
for helt nye kapsejlere. Der var fire bådklasser repræsenteret, Zoom 8, Tera Sport og Pro samt Feva. BSS
var repræsenteret i to klasser: I Fevaklassen havde vi
en båd med, der skulle forsvare de deres førsteplads
fra sidste år. Under sejladserne blev det klart, at sejren skulle findes mellem dem og en rivaliserende båd
fra Sejlklubben Køge Bugt. Bådene sejlede lige op, og
knapt en halv meter i næstsidste sejlads medførte, at
vores lokale drenge måtte se sig slået og ”nøjes” med
sølv. Flot sejlet.
I Tera Sport-feltet havde vi to sejlere med: To brødre,
som er skiftet fra optimistsejle til Tera I år. De sejlede
begge fantastisk godt, glemte alle høflighedsfraser om
”gæsterne først” og endte på podiet som nr. 1. og 2.
Så sejt! Køge Bugt Kredsen har tradition for til kredsmesterskabet, at invitere helt nye sejlere til enkelkap.
En kapsejlads med få regler og fokus på læring, leg og
sammenhold. Ni sejlere deltog i enkelkap, heraf fem
helt nye optimistjollesejlere fra BSS. Alle fik god introduktion til kapsejlads og mange gode timer på vandet.
Alt i alt en fantastisk dag for sejlere og forældre!
Nyt sejladstilbud i ungdomsafdelingen
Ungdomsafdelingen har de sidste år fokuseret på jollesejlads. Vi så dog et andet behov, især hos de større sejlere: Mulighed for sejlads, lidt mere tørt, hyggeligt og
med mere fokus på fællesskab, end de kunne få i vores
en- og tomandsjoller. Vi havde allerede i slutningen af
2019 fået en ældre 606’er foræret. Der var stor interesse
for denne båd, så bestyrelsen og ledelsen af ungdomsafdelingen besluttede at satse og købe to 606’ere mere,
så vi kunne lave en decideret satsning på et tilbud med
små kølbåde. Der er stor interesse for tilbuddet, og vi
har fået helt nye muligheder for aktiviteter for de unge
sejlere.
sommerlejr i Stege
Igen i år deltog sejlere fra ungdomsafdelingen i den traditionsrige sommerlejr for jollesejlere i Stege på Møn
sammen med de andre sejlklubber fra Køge Bugt Kredsen. Det var tvivlsomt, om lejren kunne gennemføres
pga. Corona, men et hårdtarbejdende arrangørteam
sørgede for, at det var muligt at gennemføre en fantastisk lejr for 37 sejlere og 12-13 voksne hjælpere. BSS
havde fem unge sejlere med.
Turen bød som altid på en masse sejlads med træningspas både før og efter frokost. Denne intensitet gør, at
man tydeligt kan se en stor udvikling hos deltagerne i
løbet af ugen. Det svarer timemæssigt til mere end et
halvt års koncentreret træning - om muligt opdelt efter
niveau og jolletype.Imellem og efter sejladserne er der
også fuld aktivitet med badning, leg og andet socialt
samvær. Torsdag var der traditionen tro armadasejlads
til Nyord med burgerfest på havnen. En dejlig uge for
alle!
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BRØNDBYSEJLERE VED SØLVRORET

til en halvvind. Kort tid efter
begyndte horisonten at ligne
en mindre storby, idet talrige
lanterner blev tændt.
Ind i natten
Vi sejlede alle nu ind ind i natten, hvor mørket atter faldt på,
idet der var nymåne, hvilket
betyder intet måneskin. Dette
kan til tider være en stor udfordring, da man kun kan se et hav
af lanterner, som lige pludselig
skifter farver. Dette kunne til
tider virke hallucinerende med
de mange farveskift på horisonten.
Mod alle odds formåede Jens
og Alexander samt Dennis og
Steen at passere hinanden
med ganske få centimeter mellem Fyns Hoved og Æbelø i et
hav af 320 både.

Fire Brøndbysejlere deltog i år i den internationale Silverrudder-regatta. Alexander Borch-Andersen fortæller her om oplevelserne med årets løb.
Turen til Svendborg foregik på
forskellig vis, men med mere
eller mindre samme udgangspunkt: vi sejlede fra Brøndby
med en overnatning eller to på
vejen. De, som havde muligheden, valgte at følges, mens andre grundet arbejde sejlede turen mod det fynske alene (god
træning). De fleste valgte et enkelt stop i enten Kalvehave eller
Vordingborg. I år var vejret stille,
så det foregik for motor (for de
fleste).
		
Vel ankommet til Svendborg
blev der slappet af, og de sidste
trim og indstillinger blev udført.
Der blev snakket på kryds og
tværs og udvekslet erfaringer og
gode tips mellem de forskellige deltagere - uanset bådtype.
Dette beskriver også godt begivenhedens ånd. Her er man ikke
konkurrenter, men man kæmper
sammen hver for sig.
Torsdag morgen stod vi op til en

ellers rigtig flot og dejlig morgen. Af Corona-hensyn havde
man valgt at begrænse tilskuerområdet ved at oversvømme
starten af broen. Dette skulle
dog ikke sætte en stopper for at
få provianteret det sidste.
I løbet af torsdagen blev havnen
tæt pakket af alle mulige forskellige typer af sejlbåde. Alt lige fra
X-55 til en lille gaffelrigger. Torsdag aften mødtes alle ombord
på Malik for at spise en fælles
middag og lægge de sidste planer for Race Day dagen efter.
Startfeltet
For de fire sejlere fra Brøndby
var starten således: Steen (Malik)
og Jens (Mamaca) var de første
både, som skulle afsted (10:30).
De blev skarpt efterfulgt af Alexander (Ankerdram) (11:00) og
Dennis (Orion) (11:30). Alle havde en stille start med strøm og
meget svag vind. Dette resulte-

rede i, at samtlige felter klumpede sammen mellem Thurø bund
og Troense.
Da bådene endelig nåede Langelandsbæltet, kom der en smule vind. Ifølge vejrudsigten skulle
det have været en vestenvind,
som ville have resulteret i en
halvvind op til Fyns Hoved. Realiteten blev en sydøstlig vind,
som resulterede i en agten for
tværs. Dette betød, at de store
flyvesejl skulle op før beregnet.
I løbet op langs bæltet blev man
mødt af et overvældende hav af
farverige sejl. Efterhånden som
man nåede storebælt, tiltog vinden, og den blev mere og mere
spids. Folk fik derfor hurtigt foretaget et sejlskift.
Da Storebæltsbroen var passeret, var alle både nu på hårdt
kryds.
Ved skumringstid faldt vinden

Da lyset atter begyndte at bryde igennem natten, var trætheden atter fremtrædende ombord på de forskellige både,
samtidig med at kulden kunne mærkes. Derfor var det en
kæmpe lettelse, da vi begyndte at kunne fornemme solen
krybe op over horisonten.
På dette tidspunkt kunne man
pludselig høre en beroligende
kendt melodi, som man hurtigt forbinder med Kim Larsen.
Dette skulle dog hurtigt vise
sig at være en tysk gademusikant, som skabte en stemning
af samhørighed, hvor flere
både kom tættere og tættere
på hinanden og sammen lyttede til disse beroligende toner
fra en enkelt båd.
Halvejs
Nu brød solen frem. Kulden
og trætheden forsvandt, i stille
takt med glæden ved at være
nået halvvejs i denne ellers stille kapsejlads, hvor alle stadig
kæmpede mod den stille vind
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og for at få det optimale ud af
vindforholdene.
Da feltet nåede op mod indsejlingen til Strib, fornemmede vi
hurtigt, at vinden var væk, og
de værste forudsigelser holdt
(ingen vind og stærk strøm i lillebælt). Dette resultere også i, at
den foreste del af feltet lå død
stille, mens den bagerste del
roligt nærmede sig Lillebælt (restart, game on).
Flere gave op
Efter alle vejrudsigter var blevet tjekket, og flere forsøg på at
passere Lillebælt havde resulteret i tilbagegang, valgte de første både at kapitulere. Kort tid
efter valgte den første Brøndbybåd også at kapitulere (Orion), stærkt efterfulgt af Malik og
Ankerdram. Den fjerde Brøndbysejler (Mamaca) valgte at fortsætte trods de hårde odds.
Orion satte hurtigt kursen mod

Svendborg, og Malik satte kurs
mod Ankerdram for at give en
trosse. Kursen gik mod Svendborg, Orion ankom 20:15 efter
mange timers sejlads for motor godt træt (en pizza var kærkommen). Malik og Ankerdram havde en længere tur, da farten var
noget begrænset. Dette betød
dog ikke, at hyggen manglede.
Der blev lavet god mad og dessert om bord på Malik.
I mellemtiden valgte Mamaca også at trække sig grundet
manglende vind. De fortsatte
ned gennem Lillebælt for senere at smide et anker. Turen hjem
skulle også give udfordringer,
da der i løbet af natten i svendborgsund lagde sig en tyk tåge
over Malik. Det resulterede i,
at alle sanser blev aktiveret, og
trætheden forsvandt.
Efter en meget stille sejlads i
tåge, ankom Malik og Ankerdram kl. 01:30. Efter en god nats
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søvn sejlede Orion, Malik og
Ankerdram mod Brøndby kl. 12,
hvor første stop ville være Vordingborg.
Mamaca ankom til Svendborg i
løbet af middagen efter en stille
nat for anker. Her skulle der tankes og soves en time eller to, inden turen gik mod Vordingborg.
Da Orion, Malik og Ankerdram
passerede Nordlangeland, valgte de at sætte genakkeren for en
kort stund.

Morgen
Klokken var 07:00, solen var så
småt begyndt at kigge frem. Der
blev spist morgenmad, og kaffen blev slugt.

HVAD ER SILVERRUDDER?

På vej ud af renden mødtes Orion, Malik og Ankerdram med
Mamaca, som var på vej ind til
Vordingborg for at få et par timers søvn.

- Udfordringen er ganske enkelt at komme hurtigst rundt om
Fyn. Start- og mållinje finder man i Svendborg Havn.

Endnu engang lagde en tyk tåge
sig over vandet. Igen var sanserne på overarbejde, da man ikke
kunne se mere end 10 meter
frem. Som flokken nåede Dronning Alexandrines Bro, begyndte tågen så småt at lette, og
solen stod højt resten af vejen
hjem.
Ud fra den succes, vi har haft i år
(trods en kapitulation), håber vi,
at flere Brøndbysejlere vil støtte op omkring dette event. Der
vil endda til næste år være en
sponsor på, nemlig restaurant
Albatrossen, som vil sponsorere
mad til turen.
Er du interesseret i at høre mere
omkring Silverrudder, er du meget velkommen til at kontakte
enten Dennis, Steen, Jens eller
Alexander.

- Silverrudder Challenge of the Sea er en årligt afholdt internationalt offshore regatta.

- Løbet blev lanceret i 2012, hvor det tiltrak 15 hårde deltagere. I
2013 havde 100 deltagere tilmeldt sig. Blandt dem var sejlere fra
Sverige, Tyskland, Schweiz, Slovenien og Danmark, og Silverrudder var dette år den største internationale offshore singlehanded regatta i verden.
- I 2014 blev deltagerantallet fordoblet til flere end 200.
- I 2015 blev løbet udsolgt den 3. maj - tre måneder før løbet
startede. Da 330 var tilmeldt.
- Til Silverrudder 2020 var der 430 bekræftede tilmeldinger. Dermed var det endnu en gang det største non-stop singlehanded
off-shore kategori III-løb i verden.
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O P S L A G S TAV L E N

SEND FLERE HISTORIER
Kære medlemmer
Vi har i lang tid efterlyst billeder fra jer, som vi kan bruge i bladet.
I må stadig gerne sende billeder, men vi vil i lige så høj grad
gerne modtage historier fra jeres oplevelser på vandet.

Har du lyst til at
blive instruktør
i
Sejlerskolen?
Der er altid brug

for ekstra hænder

Kontakt Jørgen Jon

1638 eller e-mail:

Det behøver ikke at være verdensomsejlingen eller store dramatiske fortællinger. Vi - og medlemmerne generelt - vil lige så gerne
høre om en helt almindelig dejlig dag på havet, oplevelser, der
kunne fungere som anbefalinger, ferieberetninger eller lignende.
Mulighederne er mange.

.

beck på tlf. 2212
jj@bss.dk, hvis du

vil
høre mere om mul
ighederne for at
blive instruktør.

Og har du ikke selv lyst til at gå til tasterne, så lav gerne en aftale
med Lanternes redaktør, som gerne transformerer din mundtlige
beretning til skrift.
Skriv til klubblad@bss.dk, hvis du har noget på hjerte - stort eller
småt - så finder vi plads i bladet til din historie.

ret
Hvis du har ænd
eller
e-mail, er flyttet
fonnumhar fået nyt tele
ive mig
mer, så husk at g
besked.
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Venlig Hilsen
Kasper, redaktør af Lanternen

VH
ontoret.
Jette på havnek
Følg BSS Ungdom
på
www.facebook.com/
bssungdom/

BSS Ungdom
på den årlige
sommerlejr i
Stege

Husk at tjekke markeringen på dit mobilstativ!
Er det læsbart og up to
date?
VH
Havnefogeden
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DET SKER I BBS

DET SKER I BBS

Årets aktiviteter 2021
16. marts

1. maj (ca.)

Den årlige ordinær generalforsamling afholdes i Albatrossen.

Sejlerskolen starter praktisk sejlads.

17. april

12. - 16. maj

S TA N D E R H E J S N I N G

K

Den officielle sæsonstart.

Den årlige Off Shore-tur til Stralsund
og Vitte.

GENERALFORSAMLING
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9. oktober
K

L

U
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Den årlige afriggertur til Københavns Havn.

30. oktober

S TA N D E R - N E D - F E S T

21. - 24. maj
K

L

U

B

T

U

R

Sæsonafslutning.

Husk, at du kan få en nem oversigt over alle aktiviteterne ved
at abonnere på BSS’ aktivitetskalender.
Kalenderen kan tilgås fra computer eller håndholdte enheder,
og når du først abonnerer, vil du
altid have en fuldt opdateret kalender.
Kalenderen udgives af
bssejlklub@gmail.com.

Den årlige hyggetur til Skanör i Skåne.

Uge 32

BSS-UNGDOMS-SOMMERLEJR
Ungdomsklubbens årlige sommerlejr i Stege.

13. - 15. august
K

april

T O V V Æ R K S K U R S U S
Det årlige tovværkskursus med
Steen Bentsen bliver afholdt, hvis
Corona-situationen tillader det.

Slut april

L

U

B

T

U

Scan QR-koden herunder for at
gå til kalenderen

R

Endnu en af årets hyggelige traditioner er weekendturen til Køge Marina.

3. - 5. september
K

L

U

B

T

U

R

Den årlige Whisky-tur til Nyord, hvor
der kæles for både øjet og ganen.

S E J L K L U B B E N

K L A R - T I L - S T A R T

B S S - U N G D O M

klargøring, søsætning og rigning af
sejlerskolens både.

S E J L E R S K O L E N
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Midtersiderne er denne gang dedikeret til
billeder fra Kasper Dam og Jutta Haahrs sommertur til Bornholm. Se artikel på næste side.
Foto: Kasper Dam

Gudhjem havn

Christiansø
Christiansø
fra landsiden

Hammeren Fyr og fyrmesterbolig,
hvor Kasper Dams tipoldefar var
fyrmester.

Aftenhygge på Christiansø
med Frederiksø på den
anden side
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SOMMERTUR-TIL-BORNHOLM
uge 27-28-29, med Julena I24 Brøndby.
Af Kasper Dam
Jeg har sejlet til Bornholm
mange gange før med min
far, da jeg var knægt. i år valgte vi at besøge denne skønne
ø igen. Vi sejlede fra Brøndby kl 05.00 med kurs syd om
falsterbro. Der var ingen vind
at gøre godt med, så vores
nye motor måtte på arbejde. Man kan dele turen over
i to dele med et stop i f.eks.
Ystad, men vi valgte at tage
de 89 sømil i et stræk. Ud for
Trelleborg møder man færger
til Polen, men det giver ikke
problemer. Ved Ystad havde
de sat ekstra færger ind til
og fra Bornholm, så der skulle man lige være ekstra opmærksom. Senere på turen
møder man sejlruten, som
går nord for Bornholm, der er
betydelig øst- og vestgående trafik. Her skal man også
være ekstra årvågen.
Vi anduvede Hammerhavn
kl 19.30, hvor der var masser
af plads. I Hammerhavn ser
man op på den imponerende
Hammershus Ruin. Havnen er
omkranset af buske og træer med masser af fugleliv og
fløjt.Til sejlere er der opført
helt nye badefaciliteter samt
opholdsrum med brændeovn
på havnen. Endvidere er der
en café og Kiosk på havnen.
Efter et par dage blæste det
op fra vest med 15-17 m/s.
Selv om havneindløbet er
åbent mod vest, gav det ingen problemer i havnen, da
bølgerne blev opfanget af
stranden derinde. Vi sejlede
lige rundt om Hammeren Fyr,
kom i læ og tilbagelage de

ca. 5 sømil til Allinge. Her er
mange røgerier, butikker, supermarkeder samt listige steder. Havnefogeden Jørgen
var en super flink mand, som
i øvrigt også var havnefoged
i Gudhjem. Han kom med fåremørbrad til os, som vi tilberedte på grillen.
Efter nogle dage satte vi kursen mod Ertholmene, Christiansø/Frederiksø. Havnen er
placeret imellem de to øer,
og vi var heldige, at der var
god plads lige ved siden af
Ruths kryddersild. Øerne er
et gammelt fæstningsværk,
Danmarks Østligste punkt.
Bygningerne er meget smukke, og der er en flot natur.
Der er en lille købmand, men
vand og proviant er det en
god ide at have med hjemmefra. Det kan anbefales at
sidde oppe på fæstningsværket og se solnedgangen.
Næste stop på turen var Gudhjem. Vi fik os en god plads
og mødte Jørgen havnefoged igen. Gudhjem har rigtig mange tilbud, hvad enten
det gælder kunsthåndværk,
butikker, restauranter, cafeer,
listige steder og selvfølgelig
de mange røgerier med lækre fisk. Meget stemningsfuldt
sted, som kan anbefales. Det
er i øvrigt også her, at færgen
til Christiansø afgår fra.
Efter nogle skønne dage i
Gudhjem sejlede vi til Svaneke. Her var til gengæld fyldt
godt op i havnen. Vi fik os dog
en plads. Her var også mange tilbud med kunsthånd-

værk-glas, cafeer, restauranter, og byen har desuden et
fint bryggeri med restaurant.
Og så er der selvfølgelig røgerier.
Vinden var stadig på den friske side af 16-18 m/s fra vest,
så en hjemtur i modvind var
ikke så attraktiv. Vi så mere
og mere på vejrudsigten fra
Fcoo, DMI og Yrno. Det så ud
til, at der kunne blive en mulighed tre dage senere med
vind fra sydvest og 3 m/s. Vi
sejlede tilbage til Allinge og
ventede på, at vinden havde
lagt sig. Så fredag kl 04.30
tog vi afsted i vindstille/meget lidt vind. Det blev så for
motor igen.
Vi ville til Dragør og igennem
Falsterbrokanalen.
Falsterbrokanalen har kun åben hver
anden time, så man skal lige
tilpasse sin ankomst. Man kan
godt fortøjre i kanalen ved
broerne og vente på åbning.
Vi kom ud af kanalen i hård
modvind og regnbyger. Men
vi nåede Dragør kl 20.00 godt
trætte.Turen til Brøndby var
stille og rolig. En dejlig sommerferie, og det kan varmt
anbefales at besøge Bornholm.
Mange hilsner
Kasper og Jutta
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Standernedhaling den 24. oktober
Ved Standernedhalingen blev vore 25 og 40 års jubilarer fejret. BSS siger tillykke til dem alle.
Følgende havde 25 års jubilæum:
Hans Sørensen og Eva Sandberg
Sten Gravang
Flemming Nielsen
Regnar V. Hansen

Følgende havde 40 års jubilæum:
Harold Farnell
Anna-Grethe Madsen
Steffen Cramon Rasmussen
Steen Rasmussen

Samtidig fik Steen Bentsen overrakt Sølvrotten for sin hjælpsomhed i Silverrudder-kapsejladsen i september. Sejladsen er en single hand kapsejlads rundt om Fyn startende i Svendborg.
Se artikel om Silverrudder på side 8.

Peter Bodin og Jørgen Johnbeck med standeren, som en blevet noget kortere efter at have
siddet i blæsten siden april måned.

Anna-Grethe er æresmedlem i BSS
Peter Bodin

Steen fortæller om Silverrudder
og om Sølvrotten

Steen Bentsen med præmien for sin
deltagelse i Silverrudder

Peter Bodin råber hurra for BSS og
takker alle for sejlsæsonen
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HOLD KÆFT, OG REJS
Fortsat fra sidste nummer

Af Pia Christensen

I sidste nummer af Lanternen kunne I læse første halvdel af Pia Vinther Christensen og Kim Jensens
rejseberetning fra en spændende tur gennem Østeuropa. På grund af Lanternes pause under Corona-perioden er det først nu blevet muligt at få afslutningen på beretningen trykt.
Sommeren viste sig fra sin bedste side hele vejen her i 2019. De
følgende to måneder sneg termometeret sig ofte over 30 grader med et max omkring de 37
grader – det var vi slet ikke vant
til. Men man vænner sig hurtigt
til det. Det var shorts og bare
tæer hele vejen.
Efter Würzburg kom vi blandt
andet til Bamberg – også kaldet
lille Venedig - som var rigtig en
lille perle. I flere af byerne undervejs var der byfester. Da vi
kom til Regensburg, var der byfest og gang i den, og vi fik en
rigtig hyggelig aften med svenskeren og hans kone.
Hvor Rhinen snoede sig som en
slange, lå Schlöegen med den

flotteste udsigt fra udkigspunktet over byen. Absolut et besøg
værd, og sjovt at overvære hvordan de lange penicher (fragtbåde) havde lidt besvær med at
komme rundt der. Videre gik det
til Melk – byen med det smukke
gamle gule slot.
Da Wien var i sigte, nærmede
temperaturen sig 37 grader, så
det blev varm tur rundt i byen.
Heldigvis var vi kun to ombord
på det tidspunkt, så vi kunne
cykle byen rundt. Hvor smuk
Wien er, ved alle, der har været
der, og byen var da også spækket med turister.
For en vandelsker som mig var
fraværet af muligheden for at
bade et stort savn. Man kunne

godt bade undervejs, men vandet var de fleste steder knap så
indbydende.
Efter Wien kom vi til Bratislava
i Slovakiet - absolut også et
besøg værd. Desværre var det
umuligt at finde en ordentlig
havn at lægge til i, så vi endte i
industrihavnen – med lidt hjælp
fra en lokal politimand. Tak til
ham.
Ligesom Wien var Budapest et
must på turen. Buda og Pest er
meget forskellige, så vi fik mange gode oplevelser på begge
sider af floden. En tilfældighed
gjorde, at vi også fik set monumentet for de jøder, der blev
skudt af nazisterne under 2. verdenskrig og smidt i Donau.

De mange par sko på kajen vidner om deres triste skæbne. Tidligt af sted om morgenen, så vi
ikke skulle sejle ind og ud mellem alle turistbådene, for dem
var der rigtig mange af i byen.
Desværre var både Wien og Budapest utrolig dyre at ligge i,
men det var faktisk nogle af de
få byer, som kostede os penge. I Baja kom vi sejlede ind til
en lokal fiskefestival. På torvet i
byen stod borgerne med hver
deres store gryde og kogte fisk,
som blev nydt på torvet til musik
om aftenen. En sjov oplevelse.
Vi valgte at spise fiskesuppe på
en lokal restaurant samme aften
– men det kunne vi godt have
været foruden. Bortset fra hvis fisken havde ligget i fuld størrelse
i gryden, så var det næsten lige
så uappetitligt og smagløs en
oplevelse.

Donau
Efter at have sejlet en måned
nåede vi til ”toppen” af Donau
omkring Nürnberg, og derfra var
det kun “talfahrt” (nedstigning).
Nu kunne vi blot fortøje til den
flydende pullert og nyde turen
de 15-30 meter ned i sluserne.
Skønt med talfahrt og flydende
pullerter.
Så kom vi til Serbien, og da de
ikke er medlem af EU, så er der
andre regler, som man absolut
bør sætte sig ind i. Det var her,
vi som tidligere nævnt brød reglerne og sendte vores gast hjem
med fly - i god tro. Men så kom
vi på straffelisten – så vi ved ikke,
om vi tør komme der mere. Vi fik
et seks siders anklageskrift, som
vi ikke forstod et ord af.
Vi blev lidt forskrækkede og lå
ikke så meget i havn i Serbien,

men lå mere for svaj. Men så lå
politibådene eller helikopterne
og kredsede omkring os i perioder. Især i området, hvor det er
Serbien på den ene kyst og Kroatien på den anden. De hader
stadig hinanden.
En dag, da vi lå for svaj fortøjet sammen med vores svenske
venner, bankede svenskerne en
tidlig morgenstund før kl. 5 på
vores båd. Båden lå skævt – de
stod på bunden med deres 160
cm køl. Heldigvis havde vi motorkraft til at få trukket dem fri,
og det var en utrolig smuk solopgang den dag.
I Novi Sad lå vi fortøjet uden på
et restaurationsskib, og da vores
både åbenbart trak kunder til, så
fik vi rabat på mad og drikke, og
vi kunne lige kravle over gelænderet og i seng efter en mageløs
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”dinner” ombord på restaurationsskibet. Godt og billigt – sådan kunne vi lide det.

te til renovering, men der var
lang vej igen.

Sydpå
Turen længere sydpå bød blandt
andet på Beograd, som var hyggelig og fyldt med små barer,
samt Donji Milanovac – en lille
badeby.

Så nærmede vi os kysten og
Constanza, men først skulle vi
igennem den under Ceausescu
gravede kunstige kanal ud til
Sortehavet. Verdens kedeligste
sejltur. Og forinden var gået en
hel dag med at kommunikere
frem og tilbage på havnekontoret i Cerdanova om prisen på
turen gennem kanalen. Imens lå
vi i den ualmindelig kedelige industrihavn og ventede i regnvejr.
Turen blev dyr – alt for dyr.

Så kom vi til Bulgarien og Ruse,
og her kunne vi se mange slidte
og faldefærdige bygninger, som
helt sikkert trængte til en kærlig
hånd. Nogle havde fået EU-støt-

Glæden var derfor stor, da vi
endelig nåede ud til Sortehavet. Her ventede to dagssejladser, hvor vejret bare skulle være
godt, da vi havde masten lig-

Prisniveauet blev bare billigere,
da vi kom til de gamle østlande.
Mad og drikke kunne ofte fås for
under 100 kr., og maden fejlede
intet.
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gende ovenpå båden.
Det blev en dejlig tur med et
stop i Balchik – som åbenbart
var populær blandt danskere. Vi
mødte i hvert fald nogle stykker.
Vi havde også den dejlige oplevelse af at sejle med delfiner
undervejs. Nu ligger båden på
land i Bulgarien, og så er den
klar til at sejle videre mod Middelhavet næste år.
Vi lærte nye traditioner på den
tur. Sundowneren blev en fast
eftermiddagstradition (drink før
solnedgang).
Så sejl, mens I kan. For os var
denne tur en stor fornøjelse.
Lang, ja, det er det, men sæt tid
af til det, I gerne vil se, og så tag
nogle lange stræk indimellem.
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OG ET 24-TIMERS UR
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Når vi sejler i Danmark, som jo består at mange mindre og større øer, passerer man ofte broer.
Nogle er blot betonsøjler med et betondæk ovenpå, mens andre er er en fryd for øjet. Hver
gang man sejler under, ændrer de udseende – lyset og himlen ændrer indtrykket. Historierne bag
broerne er også spændende, idet det ofte har taget mange år og uendelige diskussioner at bestemme placeringen, og hvor meget det skulle koste. Her er et lille udpluk af nogle af vores flotte
broer plus en i Sverige og to i Tyskland.
Tekst og foto af Peter Frederiksen
BILLEDTEKSTER
1. Masnedsundbroen mens den endnu kunne
åbne. Nu er den permanent nede og vil snart afløses af en ny bro i forbindelse med bygningen af
den nye Storstrømsbro.

Storstrømsbro fra 1938, idet en ny med skråstag
er ved at blive bygget lidt vest for den nuværende.
Den gamle har kun et jernbanespor mens den nye
får to spor i forbindelse med Femern Bælt-forbindelsen.

2. Broen ved Lindaunis i Slesvig fører jernbanen
over Slien. Den gamle jernbro er næsten 100 år
gammel, og når man sejler vestpå til Schleswig,
håber man inderligt, at det gamle mekanik vil virke
endnu engang på hjemturen.

8. Her ses Langelandsbroen i solnedgang set fra
lystbådehavnen i Rudkøbing. Broen blev indviet
i 1962 og afløste en færgeforbindelse til Svendborg.

3. Endnu en bro i Tyskland. Denne gamle maleriske håndbetjente og hollandsk inspirerede
klapbro er lavet i træ i 1887. Den ligger ved byen
Wieck ved indsejlingen til Greifswald. Den fører
over floden Ryck.

9. Samtidig med åbningen af broen til Langeland
lukkede jernbanen på Langeland, som havde forbindelse til Bagenkop og Spodsbjerg. Rudkøbing
Station havde Danmarks eneste ur med 24 timers
visning. I stationen er der nu museum.

4. Øresundsbroen som de fleste nok har sejlet
under. Her er der ikke problemer med gennemsejlingshøjden. Broen blev indviet i sommeren 2000,
og det skete endda 3 måneder før planlagt.

10. Den gamle Lillebæltsbro fra 1935 i solnedgang set fra lystbådehavnen i Middelfart. Da broen åbnede stoppede jernbanefærgerne mellem
Strib og Fredericia, og rejsetiden mellem landsdelene blev meget kortere.

5. Broen i Karrebæksminde til Enø kaldes også
Græshoppebroen og blev indviet i 1936. Strømmen i kanalen under broen kan være meget stærk.
6. Dronning Alexandrines Bro fra 1943 må være
en kandidat til landets smukkeste bro.
7. Snart er det slut med at sejle under den gamle

11. I 1960’erne startede man byggeriet af Den
nye Lillebæltsbro, og i 1970 kunne den indvies.
12. En noget speciel bro for jernbanen ved Trollhättan i Sverige indviet i 2001. Her hejses brofaget
op parallelt, og man kan aflæse den frie gennemsejlingshøjde på den ene søjle.
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M E D L E M M E R

Christian Vagner Andersen
Jeppe Duus Olesen
Flemming M.B. Andersen
Mikkel Kjær Rønnow
Søren Kabel
Jens Reimer
Johannes Bengtsson
Jan Westlund Sørensen
Ivan Andresen
Morten Schmidt
Peter Munck
Martin Kragballe A Rasmussen
Daniel M. Marboe Bondolowski
Ka Yeung Cheng
Jes Petersen
Thomas og Helen Reiland
Maria Ulstrup Juul Christensen
Mike Andersen
Mark Albertsen
Rasmuss Pløhn Pedersen
Adelaide Elise Linddal
Philippe Egeberg
Jacob Spangenberg
Ali Kamal Shaker
Torsten Bertelsen
Bo C. Svendsen og
Pawel Lukasz Bak
Claus B. Jensen
Tom Mark Baun
Henrik og Pernille Bengtsson
Ryan Christensen
Lasse Frejø Hillinger
Martin Normark Jakobsen
Claus Wiekhorst og
Trine og Christian Meyer
Kenn Bo Jespersen og Merete
Mortaza Sadri
Rene Grube
Thomas Rysgaard Rasmussen
Benjamin Knudtzon og
Jon Niemann Thøgersen
Monika Mazurek
Rune Viuff Petersen
Sanne Hav og Erk Jensen
Nikolaj Erichsen og Lene
Dorthe Christoffersen
Mikael Carlsen
Allan Vesth
Kenni Alberts
Jan Nielsen
Caroline Nygaard Løvgaard
Paw Paulsen Jessen
Kasper Just Petersen
Ina Munksø og Ole Horsted
Henning Bo Rasmussen og Ditte
Youssef Boufnichel
Braulio Rocha
Lars Henrik Skov
Mette Clement Sommer
Camilla Søndberg

E-12
G-9
H-3
H-32
K-3
L-18
ungdom
H-81
E-14
H-49
H-2
G-18
G-6
I-19
F-2
P-32
G-1
F-00.0
A-17
M-12 e.2
D-6
D5
I-14A
B-12
X-11
R-24
E-37
H-2 medeje
F-12
L-1
E-40
D-3
V-2
N-14
D2
B-2
F-27
M-14
L-12
F-14
K-15
sj.skolen
K-12
D-8
P-26
G-5
B-4
P-1
sj.skolen
Passiv
Q-1
F-5
I-2
H-88
O-6
A-11
sj.skolen
E-44
C-11
E-20

61.
62.
63.
64.
65.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Gitte Hostrup Hansen
Morten Berg
Thomas Naundrup Andersen
Mikkel Hyde
Bjørn Lykke Jensen
Jad Aljaberi og Anna
Jeppe B. Petersen og Janni
Lars Søholm Olsen
Robert Jodz
Noah Reinert Sturis
Mikail Mevlüt Kocbay
Albert Haff Nielsen
Viggo Folkmann
Casper Utzon Buch
Jonas Klintström Larsen
Frederik Bruntse Hansen
Hans Rasmussen
Javier Blazquez Moreno og Emma
Sten Jørgen Olsen
Line Nykjær Johansen
Frederik Bo Clausen
Jan Vestergaard Hansen
Kurt Berg
Stig Forup og Joan Hoy Gullov
Krzysztof Miklaszewski
Frederik Engelbrecht
Jørgen Mortensen
Bjørn Allan Hartmann-Madsen
Marianne Peyk
Peter Karst
Benny Hansen
Mads Engelstoft Nielsen
Ivan Jensen
Dea Vibe Warming og
Simon Jesper Kjær
Johanne Vejgaard
Andreas Hoff Brandt
Palle Lauritsen
Per Michaelsen
Niels Greve
Brian Brøns Dühring
Nichlas Stefan Larsen
Lilian Nouman
Jesper Køj Slemming
Frank Schow
Viktor Rodau
Esben Brandt og Le Lyrstrand
Allan Munkholm Ellegaard
Jeannette Hestholm
Jens Fersløv Andersen
Miroslav Andrejic
Jens Haavig Thomsen
Yousaf Farooq
Joyce Knipping Lydersen
Dennis Johansen
John Helios Akef
Arkadiusz Pawel Urban

Priser i Brøndby Strands Sejlklub 2020 og 2021

2020

2021

Indmeldelsesgebyr, senior

70

70

P-7
B-5
L-12
m.ej.U-4
E-17
P-6
M-7
H-8
B-6
H-14
M-20
E-33
E-41
F-36
F-36
E-4
O-9
sj.skolen
O-3
H-38
sj.skolen
sj.skolen
H-79
I-16
B-12
sj.sk.
E-34
passiv
F-1
H-65
K-5
O-17
H-66
KTK
H-19
Q-2
F-4
A-17
I-4
F-32
A-1
A-2
B-18
V-3
V-4
E-31
H-53
E-27

Indmeldelsesgebyr, junior

70

70

Kontingent aktiv pr. år

1.110

1.110

Kontingent familie pr. år

1.300

1.300

Kontingent selskab pr. år - dog specielle vilkår

2.200

2.200

Kontingent passiv (dvs. uden bådplads i Brøndby Havn), pr år

300

300

Kontingent junior 7 til og med 18 år pr. år

600

600

Kontingent ungdom 19 til og med 24 år pr. år

600

600

Sejladsgebyr for junior/ungdom pr. år

750

1000

Sejladsgebyr for seniorer, pr. sæson
(ekskl. eksamen)

1.900

2.000

Sejladsgebyr for en gruppe på 4 personer, pr. sæson
(ekskl. eksamen)

5.700

6.000

300

300

1.150

1.200

Undervisningsmaterialer, ca pris
(søkort, bøger, passer, lineal mv).

950

1000

N-3
B-16
G-24
B-6
H-30
G-12
O-20
E-15

Eksamensgebyr - cirkapris *)

200

250

100

100

250

250

Hvis du er ny i sejlklubben og gerne vil have lidt introduktion til BSS eller har brug for lidt praktisk hjælp til båden,
er du meget velkommen til at kontakte Jens Møller på tlf. 30 74 66 67

Sejlerskolen, praktisk sejlads fra maj til september i skolebådene:

Eksamensgebyr *)

Sejlerskolen, navigationsundervisning fra oktober til marts:
Navigationsundervisning, pr. sæson
(ekskl. undervisningsmaterialer og eksamen)

Depositum medlemskort
Depositum medlemsnøgle
*) Betaling til Søfartsstyrelsen, som også fastsætter prisen.

